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Vocês sabem... 

Vamos recordar 



 

Bioética 
  

Questiona o Poder 



  

  

 O poder supremo das pessoas ou 

instituições se configura sobre a 

capacidade para extinguir a vida, 

eliminando a relação de poder 

pela aniquilação 



Manifesta-se em 

desigualdades nas condições 

e qualidade de vida entre as 

pessoas 

Poder 



Tais desigualdades são 

determinadas por 

interpretações arbitrárias 

(ficções) das diferenças de 

sexo, idade, cor, etnia e 

condição de saúde 

Poder 



  

 Cada um de nós experimenta o 

mundo a partir do processo social 

no qual está inserido 

 

 No nascimento, encontramos o mundo 

previamente definido, “pronto”, com 

dogmas, leis, normas e códigos que 

estabelecem a estrutura e a ordem social   



O século XX assistiu uma 
radical transformação no 

significado de poder 

Poder 



 

Direitos Humanos 

 
Questionam divisão de poder (e oportunidades) 

dimensão social 

  
 

 

 



  

Direitos Humanos 
 
> simetria social 



 

 

 

 Direitos humanos e Bioética

  



 

Bioética 
  

Questiona o Poder 



 

Bioética 
 

 

Característica histórica da formação do 

campo a partir da área biomédica  



 

Bioética 
 

Área de formação da considerável maioria 

dos pesquisadores (Biologia, Ciências da 

Saúde e Medicina), nas quais os 

princípios hipocráticos adotados na clínica 

são parte da formação profissional 



 

Bioética 
 

Facilidade de transpor os parâmetros 

relacionais da deontologia médica 

(beneficência, não maleficência e justiça) 
  



 

Bioética 
 

O ambiente relacional restrito da clínica e da 

pesquisa propiciam a aplicação dos 

parâmetros bioéticos principialistas do que 

se pode conseguir frente a complexidade 

das variáveis em saúde que causam 

impacto na realidade social  



 

Bioética 
 

neologismo  biotecnociência  

 
 

 

 

 Ideia de bio, relacionada pelo senso 
comum à biomedicina, prevaleceu 

sobre a noção de ética 
  



 

Não há ética nem nas 
reações químicas nem nos 

processos fisiológicos  

 

Ética é atributo – único e 
exclusivo – da vida 

humana  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

Bioética social 



 

 

Igualdade-Desigualdade 



Artigo 14  Responsabilidade Social e Saúde  

“a promoção da saúde e do desenvolvimento 

social da população deve ser o objetivo central 

dos governos, partilhado por todos os setores 

da sociedade”.  

 

 Acesso a cuidados de saúde de qualidade; à 

nutrição adequada e água potável; melhoria nas 

condições de vida; eliminação da 

marginalização e da exclusão; redução da 

pobreza e do analfabetismo. 



Direitos Humanos 

 

• Existência  1ª geração 

 

• Acesso às garantias sociais  2ª 

geração 

•  

Resguardar o planeta  3ª geração 



Direitos Humanos 

 

 

“Saúde é o estado do mais completo 

bem-estar físico, mental e social e 

não apenas a ausência de 

enfermidade” 



  

Direitos Humanos = Qualidade de vida  

Saúde 



  

Poder simbólico 



  
 Qualidade de vida = Paradigma biomédico 

Saúde 

Paradigma biomédico  fenômeno da 

medicalização  



  
  

Saúde 

Fenômeno da medicalização   quase tudo 
que “deve” ou não ser feito decorre de razões 
de “saúde”, associada à qualidade vida e ao 
paradigma biomédico.  



  
  

Saúde 
Imperativos gerados pelo fenômeno 
da medicalização acabam 
“confundidos” com as diretrizes 
propostas pelos direitos humanos para 
minimizar (ou eliminar) a 
desigualdade social e garantir (por 
meio da equidade) qualidade de vida 
para todos  





  

  

 Desafio para a bioética 
social: atender às 
diferenças, sem 

reproduzir  
desigualdades  



  

  

 

 Direitos Culturais 

 



  

 Direitos culturais informam como 

indivíduos, grupos, segmentos e 

populações querem que os direitos 

econômicos e sociais lhes sejam 

assegurados para, ao mesmo tempo, 

eliminar as desigualdades sem 

suprimir as diferenças 

 

 



  

DH = igualdade 

X 

DH = opressão 



 

 

 

      Obrigada! 
     

     

  doraporto@gmail.com 


